NOTA DE PREMSA

EDAMI reunirà a CosmoCaixa més de 400 alumnes en
la 12a. edició del Torneig d’Escacs Infantils 2016


L’Escola d’Escacs Miquel Illescas (EDAMI) clourà el curs 2015-16 amb la celebració del
tradicional Torneig d’Escacs Infantils EDAMI, on més de 400 alumnes de Primària
vinguts de tot Catalunya posaran a prova la seva destresa practicant el joc-ciència.



L’esdeveniment se celebrarà el 5 de juny vinent, a la Plaça de la Ciència de l’edifici
CosmoCaixa, Barcelona.



La jornada lúdica de portes obertes permetrà als nens i nenes participants visitar el
Museu de la Ciència, acompanyats dels seus pares, mares i/o tutors/es.

Barcelona, 3 de maig de 2016. L’Escola d’Escacs Miquel Illescas (EDAMI) organitzarà per
dotzè any consecutiu el Torneig d’Escacs Infantils EDAMI, un gran esdeveniment lúdic i
esportiu on els alumnes de l’escola del millor escaquista català de la història -8 cops Campió
d’Espanya Absolut i referent mundial de la competició, al més alt nivell, en les tres darreres
dècades-, gaudiran d’una jornada plena d’activitats relacionades amb l’esport mental i la
ciència.
Per garantir l’èxit de participació que any rere any protagonitza el Torneig d’Escacs Infantil
EDAMI, els organitzadors compten amb el suport de CosmoCaixa, entitat que cedeix l’espai de
la Plaça de la Ciència, situat al C/ Isaac Newton, 26, de Barcelona, i amb la col·laboració
institucional de l’Ajuntament de Barcelona i la Federació Catalana d’Escacs.
Miquel Illescas, director d’EDAMI, apunta les claus de l’èxit d’aquest esdeveniment “el caràcter
obert d’aquesta trobada, on poden participar-hi tots els infants que ho desitgin encara que no
siguin alumnes de la nostra escola, l’ha fet molt popular entre els infants, pares, mares i
educadors d’arreu. Tot ells mostren, en cada edició de la nostra festa de final de curs, el seu
suport als escacs infantils superant amb escreix les peticions d’inscripció per participar en
aquest torneig molt especial per als alumnes”, afirma Illescas.
Un dels reclams que també conviden a afegir-s’hi a la festa dels escacs infantils d’EDAMI que,
recorde-m’ho, se celebrarà el 5 de juny vinent, és la possibilitat d’accedir de franc al Museu
de la Ciència. De fet, moltes famílies aprofiten l’avinentesa que la competició es desenvolupa
al llarg del matí de diumenge per després, a la tarda, conèixer, o visitar novament, les
instal·lacions de CosmoCaixa.
Una de les novetats d’aquest any és la classificació per escoles, on s’adjudicaran premis en
funció dels punts sumats per tots els alumnes del mateix centre en les tres categories
següents:
PETITS/ES: Alumnes de 1er. i 2n.de Primària.
MITJANS/ES: Alumnes de 3er. i 4rt.de Primària.
GRANS: Alumnes de 5è. i 6è. de Primària.
Es poden consultar les bases del torneig i sol·licitar la inscripció, abans del 31 de maig, des de
l’enllaç web següent: www.edami.com/cosmocaixa2016
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Les places són limitades en funció de l’aforament reservat a la Plaça de la Ciència, de
CosmoCaixa Barcelona, lloc on es desenvoluparà el torneig.

Sobre l’ Escola d’Escacs Miquel Illescas (EDAMI)
“Ensenyem als infants a pensar, fent servir els escacs com a eina lúdica i divertida que els
ajuda en la seva formació” afirma Miquel Illescas, director d’EDAMI i soci-fundador de Chess
Education & Technology S.L. (CET), empresa que coordina l’activitat d’EDAMI, la publicació de
la revista especialitzada Peón de Rey (www.peonderey.com) –número 1 en llengua castellanai la gestió d’ Ajedrez 21 (www.ajedrez21.com), la plataforma de referència des d’on CET ofereix
productes i serveis relacionats amb el món dels escacs. Entre els més destacats, permet l’accés
a l’ Internet Chess Club (ICC), la zona de joc, aprenentatge i entrenament d’escacs més
popular del Món.
EDAMI es va fundar el 1999 i en poc temps va esdevenir una de les escoles d’escacs millor
valorades per la comunitat educativa. Impulsant les recomanacions de la UNESCO i de la Unió
Europea que aconsellen incorporar els escacs com a matèria lectiva en el cicle educatiu inicial,
EDAMI ofereix introduir els escacs com a activitat extraescolar, o dins l’horari lectiu com a
assignatura optativa, en els centres educatius. L’Escola d’Escacs Miquel Illescas desenvolupa
programes formatius d’alta qualitat vinculats a l’ensenyament dels escacs, mercès a la creació
i disseny dels seus propis continguts pedagògics, com són, per exemple, els manuals
“Aprendemos a pensar jugando” i a l’experta dedicació de la seva plantilla de monitors
professionals.

Per a més informació:
Miquel Castells – Comunicació EDAMI
610 51 04 88 – mcastells@edami.com
EDAMI – info@edami.com – 93 238 53 52
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